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No cenário da Educação Brasileira, a Flor-de-Lis 

símbolo da orientação e da Pedagogia nasce na década de 1930 quando no Brasil cria-se 

o primeiro curso de Pedagogia. Essa década configurou um período propício de 

discussões educacionais, em virtude do conjunto de acontecimentos socioeconômicos e 

culturais da década, advindo pela revolução de 30. É um período reconhecido como um 

marco na evolução pedagógica no país. 

A criação do curso de Pedagogia, precisamente em 1939, ocorreu em um 

período conturbado, no interior do Estado Novo, em que as discussões educacionais 

eram realizadas por vertentes diferentes da intelectualidade ligada à educação. O Curso 

foi criado pelo Decreto-Lei n. 1190, de quatro de abril de 1939, por ocasião da 

organização da Faculdade Nacional de Filosofia, parte da Universidade do Brasil – 

projeto do então Ministro da Educação Gustavo Capanema, no governo de Getúlio 

Vargas – na qual se transformou a Universidade do Distrito Federal, encerrada no 

mesmo ano.  

Inicialmente, o Curso de Pedagogia formava bacharéis, respeitando o “padrão 

federal” curricular num esquema chamado 3 + 1, no qual o bacharel, formado em um 

curso com duração de três anos, que desejasse se licenciar completaria seus estudos com 

mais um ano no Curso de Didática. Os Bacharéis em Pedagogia atuariam em cargos 

técnicos de educação no Ministério da Educação e os licenciados, ao concluírem o 

Curso de Didática, estariam habilitados ao magistério no ensino secundário e normal. 

No Maranhão a Flor-de-Lis floresce com o advento da criação da Faculdade de 

Filosofia de São Luís em 1952, quando é autorizada pelo Decreto nº32 606 de 15 de 

agosto de 1952,  a criação do curso de Pedagogia da UFMA, no governo do então 
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Presidente Getulio Vargas. O curso nasce com o objetivo de formar professores e 

professoras para o exercício do magistérios.  

A organização curricular do curso coaduna com o que estava delineado na 

Legislação Nacional, pois, o curso de Pedagogia de São Luís do Maranhão era fiel ao 

esquema 3+1, assegurando a formação de em 3 anos o/a Bacharel e, em um ano a mais 

o/a concludente saía com o título de licenciado.A primeira turma do Curso de 

Pedagogia da Faculdade de Filosofia de São Luis a formar seus/suas licenciandos/as foi 

em 14 de dezembro de 1956. 

Com a criação da Fundação Universidade do Maranhão (FUM), através do 

Decreto-Lei nº53/1966, na gestão do Professor José Maria Ramos Martins, em 21 de 

outubro de 1966, foi integrada a essa nova Instituição a Faculdade de Filosofia de São 

Luis e a Ciências e Letras, nascendo assim a Universidade do Maranhão e a Faculdade 

de Educação (FACED), como uma Instituição desses Universidade. A FACED ficou 

responsável pelo Curso de Pedagogia e suas respectivas habilitações e pelas 

licenciaturas. Na FACED foram lotados os professores das matérias pedagógicas que 

antes estavam na Faculdade de Ciências e Letras. 

Conforme o estatuto da Fundação Universidade do Maranhão a FACED passou 

a constituir uma unidade de Ensino Superior ligada ao Centro de Estudo Sociais 

Aplicadas. Assim, com a reestruturação que passou a vigorar a partir de 1971, tinha sob 

a responsabilidade da FACED o Estágio Supervisionado os Cursos de extensão, como o 

"Curso de  Formação Pedagógica de Ensino de 1º e 2º Graus", o "Curso de Formação 

Pedagógica Para Professores do Ensino Superior", esse último, se redefiniu, um tempo 

depois, com a denominação de " Curso de especialização em Metodologia do Ensino 

Superior (CEMES)", com existência até os dias atuais. A FACED, também, se 

responsabilizava pelos cursos de Aperfeiçoamentos em diversas áreas.  

A estrutura organizacional da FACED, conforme a legislação vigente a época, 

explicitado pelo Parecer nº 632/1966 definia a estrutura em dois Departamentos o de 

Métodos e Técnicas da educação e o de Administração Escolar que posteriormente foi 

renomeado de Fundamentos de Teoria em Educação. A duração desses Departamentos 

permaneceu até 1977. 

Em 1977 a UFMA implementou-se o plano de Reestruturação da Universidade e 

junto veio a extinção das Faculdades e Institutos e entre os extintos estava a FACED e 

assim, foi implantado as Coordenadorias de Cursos. Os dois departamentos existente na 

FACED foram acoplado no Departamento de Educação. Com o Parecer nº 72/1978 do 



Conselho Universitário, o Departamento da Educação foi dividido em dois, nominado 

de Departamento de Educação I e II, que passaram a dar sustentação ao Curso de 

Pedagogia até os dias atuais. 

Nessas breves palavras históricas referente a implantação do Curso de Pedagogia 

na UFMA, além de celebrar os 64 anos de uma historia rica, celebra o 

comprometimento do Curso, desde sua fundação, com a sociedade maranhense na 

formação dos profissionais da área da educação, professores, especialista quem 

construído a história da educação básica em nosso Estado. 

Hoje 15 de agosto de 2016, o Curso de Pedagogia está em sua melhor idade, 

congratulam como todos e todas que passaram pelo curso, formando em pedagogo e 

pedagoga influenciando a vida de muitos maranhenses que passaram e passam pelo 

sistema escolar. Nossos agradecimentos a todos e todas de ontem, de hoje e de amanhã 

que construíram e constroem o Curso de Pedagogia, pois todos estamos construindo 

assim a educação do Maranhão. 

Parabéns ao Curso Pedagogia da UFMA e a todos pedagogos e todas as 

pedagogas que passaram pelo curso. SOMOS TODOS UFMA que completará 50 anos 

em 2016. 


